ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΘΕΑΤΡΟ»

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΟ
ΒΕΑΚΕΙΟ

Κ.Α. 15.6261.15 ΠΡΟΥΠ.2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
24.730,52€ µε Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην υπηρεσία: «Εργασίες συντήρησης και
επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο» προϋπολογισµού 24.730,52€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α

ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Ο Ν. 4412/2016 ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών¨ (ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016)
β) Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
γ) Ο Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης¨

ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Η προσφορά του αναδόχου
2. Ο προϋπολογισµός µελέτης
3. Η Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Η τεχνική περιγραφή/προδιαγραφές.
Στην απευθείας ανάθεση η οποία θα διενεργηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
άρθρο 118 οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση των
εργασιών. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσουν ασφαλιστική, φορολογική ενηµερότητα,
πιστοποιητικό Επιµελητήριου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι εκτελούν παρόµοιες
εργασίες, απόσπασµα ποινικού µητρώου και πιστοποιητικά νοµιµότητας.

ΑΡΘΡΟ 4o. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προυποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
Επιπλέον προβλέπεται ανακατανοµή στις ποσότητες των εργασιών, δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 5o. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Οι υπό παραλαβή εργασίες πρέπει να έχουν περατωθεί εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής
της σύµβασης.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή του
∆ήµου. Η αρµόδια επιτροπή θα συντάξει το Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο µηχανικός εξοπλισµός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών θα εξευρίσκεται µε
µέριµνα και µε δαπάνη του αναδόχου , ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµία ανάµιξη υποχρέωση ή ευθύνη
σχετικά µε τον παραπάνω εξοπλισµό.

ΑΡΘΡΟ 7ο. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ανάδοχος των εργασιών που εκτελούνται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ, υποχρεούνται να
ασφαλίζουν σ' αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν.
Η δαπάνη για όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλει ο ανάδοχος δηλ. εργοδοτική εισφορά και
εισφορά ασφαλισµένου βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµίωση ατυχηµάτων του
προσωπικού του ανάδοχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του
∆ηµόσιου, ∆ήµων, Κοινοτήτων και γενικά κάθε µορφής κοινωφελή έργα.

ΑΡΘΡΟ 8ο. ΠΛΗΡΩΜΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της εργασίας είναι τα κάτωθι:
1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των εργασιών από την εκάστοτε αρµόδια επιτροπή
παραλαβής.
2. Τιµολόγιο αναδόχου
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα

ΑΡΘΡΟ 9ο. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι, τέλη και κρατήσεις
που ισχύουν βάσει των κειµένων νόµων κατά την ηµέρα διενέργειας της απευθείας ανάθεσης.
Οι υποχρεωτικές κρατήσεις είναι :
1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,06%
2. Φ.Ε 8% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α)
3. Ασφαλιστικές εισφορές

Εάν µετά την ηµέρα που θα γίνει η απευθείας ανάθεση επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
καταργηθούν ορισµένοι από αυτούς που ισχύουν το αντίστοιχο πόσο πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει
αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του ανάδοχου, ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω πόσο στους
λογαριασµούς.
ΑΡΘΡΟ 10ο. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του ανάδοχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του τις γενικές και
τοπικές συνθήκες των εργασιών κατά τη σύνταξη της προσφοράς, δηλαδή τη θέση του έργου και των
τµηµάτων του, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των
υλικών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες,
τη δίαιτα των ρευµάτων και όλες τις άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα δυνάµενα να
προκύψουν ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν το κόστος των
εργασιών και ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά την σύµβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση είναι
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 11ο. ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα µηχανήµατα κλπ και µέσα που
υπάρχουν στο εργοτάξιο, καθώς και τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές διαταγές της
υπηρεσίας εκτελούνται από τον ανάδοχο, σε περίπτωση δε που δεν εκτελεστούν τα µέτρα φύλαξης,
προστασίας ή διατήρησης, λαµβάνονται από τον εργοδότη µε αντίστοιχο καταλογισµό των δαπανών σε
βάρος του ανάδοχου.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε µορφής
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στις εκτελούµενες εργασίες για την πρόληψη ζηµιών ή διακοπή
της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του ανάδοχου επανορθώνονται αµέσως από
αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του
ανάδοχου.

ΑΡΘΡΟ 12ο. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις
λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων προς το προσωπικό που χρησιµοποιείται και προς κάθε
τρίτο, καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιµοποιούνται,
των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού,
των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και µάλιστα σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσίας,
τους ισχύοντες Νόµους και διατάξεις. Σε περίπτωση µη τηρήσεως των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει
ακέραια την ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 13ο. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισµένων ειδικών εργασιών και για την ταχύτερη περάτωση τους για
πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων ή για πρόληψη ζηµιών στο έργο, λόγω επικειµένων δυσµενών καιρικών
συνθηκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να εργασθεί
υπερωριακά, κατά τις Κυριακές και εορτές, εφ' όσον διαταχθεί γι' αυτό µε έγγραφο από την υπηρεσία,
µετά από σχετική άδεια των αρµοδίων αρχών. Ουδεµία αξίωση του αναδόχου για πρόσθετη αποζηµίωση
δεν θα γίνει δεκτή για το λόγο αυτό.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

/ /2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τµ. Μνηµείων
& Παραδοσιακών κτιρίων

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αρχιτ/κου & Λ.Τ.Ε

M.ΚΥΡΙΤΣΗ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΟ
ΒΕΑΚΕΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ»
Κ.Α. 15.6261.15 ΠΡΟΫΠ. 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

24.730,52€ µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν στα
πλαίσια συντήρησης και επισκευής της σκηνής του Βεάκειου Θεάτρου και των κερκίδων του, την
αντικατάσταση κουφωµάτων, καθώς και ανακαίνιση των χρωµατισµένων επιφανειών του, όπου
χρειάζεται.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα στοιχεία και τα λοιπά τεύχη της παρούσας
µελέτης, καθώς και τις οδηγίες και εντολές που θα δίνονται κάθε φορά από την ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας, κατά την µελέτη φθάνει το ποσόν των
24.730,52ευρώ, µε Φ.Π.Α.
Στην παρούσα υπηρεσία περιλαµβάνονται εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης της
σκηνής του Βεάκειου Θεάτρου, των κερκίδων του και των χρωµατισµένων επιφανειών του, τόσο
σε ξυλουργικές εργασίες, όσο και σε µαρµαρικές και εργασίες χρωµατισµού.
Συγκεκριµένα πρόκειται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
- Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων της σκηνής του Θεάτρου.
- Αποξήλωση δύο ξύλινων κουφωµάτων(είσοδοι στα καµαρίνια).
- Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου, µε τα χέρια
- Μεταφορές των υλικών µε αυτοκίνητο
- Επένδυση δαπέδου σκηνής µε κόντρα πλακέ θαλάσσης
- Επίστρωση µε µάρµαρο σε τµήµατα της σκηνής όπου απαιτείται
- Σπατουλάρισµα ξύλινων επιφανειών
- Ελαιοχρωµατισµός όλης της επιφάνειας της σκηνής
- Αποκατάσταση τοπικών βλαβών των κερκίδων
- Υδροχρωµατισµών όλων των κερκίδων µετά από κατάλληλη προετοιµασία αυτών(τρίψιµο
παλαιών χρωµάτων, αστάρωµα)
- Τοποθέτηση δύο κουφωµάτων(είσοδοι καµαρινιών)
- Μόνωση µε ασφαλτόπανο του δώµατος του µικρού κλειστού χώρου πάνω από τις κερκίδες
- Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή στρώση ελαιοχρώµατος
Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 24.730,52€ µε Φ.Π.Α
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6261.15 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017.

και θα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τµ. Μνηµείων
& Παραδοσιακών κτιρίων

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αρχιτ/κου & Λ.Τ.Ε

Θ.ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡ.ΚΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

''Εργασίες συντήρησης και επισκευής
στο Βεάκειο θέατρο ''
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ
Κ.Α. 15.6261.15 ΠΡΟΫΠ. 2017
24.730,52€ µε Φ.Π.Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1

Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως
προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες
τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2

"Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την
απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα
χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.

1.3

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που
περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.

1.3.1

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις
της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου,
ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη
εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής
έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.

1.3.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και
προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των

µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων
ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων
υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές
εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4

Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης
των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.3.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.3.6

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται,
την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε
κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.3.7

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και προκατασκευασµένων στοιχείων
(όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών
και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων
µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

(α) Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.3.8
Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων
και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Εργου.
1.3.9

Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι
την οριστική παραλαβή τους.

1.3.10

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών
τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ.
ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για

οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.

1.3.12
1.3.13

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την
αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που
οφείλονται:

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η,
∆ΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές,
εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού
και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των
στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών
σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες
επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων
κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και
υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη
µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.18

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου
από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.3.19

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20

Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και
γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη
συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.4

1.5

1.3.22

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην
Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.23

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς
ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.

1.3.24

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.25

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι
και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.26

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.

1.3.27

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28

Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης
και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2

2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και
των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε
δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω
µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιµολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται
στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος
Τιµολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει
ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου,
τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που
περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές
πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές
πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε
µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο
παράθυρο).
Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή
πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.
Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.
Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει
επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

-

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
-

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε
συσκευή µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται
από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος.
2.2.2

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m)
γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού.
Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία
κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των
σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε
τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.
Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο
"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη
επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος
µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται
ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση
των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό
απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των
χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους,
απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

2.

3.

4.
5.

Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε υαλοπίνακες οι
οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού,
γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70

α/α

Είδος

Συντελεστής
2,60

6.

7.

8.

9.

2.2.4.

Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών
σωµάτων

2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και
σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – µελανό
Τεφρόχρουν – µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαµίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωµο
Γκρι µε λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωµο
καφέ

2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µ
συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0.28

- απόσταση ≥ 5 km
Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής
κλίµακας εκσκαφές)
- απόσταση < 5 km

0,21

- απόσταση ≥ 5 km

0,18

0,22

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km

0,20

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των

3

οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε
βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των
άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται
άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).

Β.Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση παρατίθεται η τιµή που αναλ
καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηρ
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµ
Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων
µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

ΟΜΑ∆Α Α:ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α.Τ.1
10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου.
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άµµου,
αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου
µεταφορικού µέσου.
Τιµή ανά τόνο (ton)
10.01.01
ΕΥΡΩ

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια

(Ολογράφως): δεκατρία και πενήντα
(Αριθµητικά): 13,50
Α.Τ.2

10.07

Μεταφορές µε αυτοκίνητο
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)

10.07.01

δια µέσου οδών καλής βατότητας
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): µηδέν και τριάντα πέντε
(Αριθµητικά): 0,35
Α.Τ.3

22.50ΣΧ

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων,σε οποιαδήποτε θέση, µε την µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τρία
(Αριθµητικά): 3,00
Α.Τ.4

22.45

Αποξήλωση ξυλίνων κουφωµάτων

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η
απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την
επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δέκα έξι και ογδόντα
(Αριθµητικά): 16,80

ΟΜΑ∆Α Β: ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ- ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ- ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ που αφορούν τους χρωµατισµούς έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι:
α)

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά,
στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν,
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β)

Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιµοποιούνται ως έχουν,
χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες
θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ)

Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν
προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data
Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα
του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Α.Τ.5
52.81

Επενδύσεις δαπέδων µε συνθετική ξυλεία

Επενδύσεις δαπέδων µε συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδοµής, µε χρήση γαλβανισµένων ήλων διαµέτρου 3/6 mm (κορµός/κεφαλή) ελάχιστου µήκους
κορµού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
52.81.01

ΕΥΡΩ

Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

(Ολογράφως): τριάντα εννέα
(Αριθµητικά): 39,00

Α.Τ.6
65.01ΣΧ

Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή
Ετοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής, προερχόµενα από πιστοποιηµένη
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την "σειρά"
τους, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα
Αλουµινίου", πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα, χρώµατος σκούρο καφέ.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών κουφωµάτων αλουµινίου, τυποποιηµένων διαστάσεων
του εµπορίου, που µπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς τοποθέτηση.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωµάτων σύµφωνα µε τις οδηγίες του
εργοστασίου κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
65.01.02

ΕΥΡΩ

Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 12 - 24 kg/m2, χρώµατος σκούρο καφέ

(Ολογράφως): διακόσια
(Αριθµητικά): 200,00
Α.Τ.7

75.21

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε
φυσικούς λίθους".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και
καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, µόρφωσης
εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
75.21.04

ΕΥΡΩ

Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των
20 cm

(Ολογράφως): εβδοµήντα τρία
(Αριθµητικά): 73,00
Α.Τ.8

10.19Υ∆Ρ

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση
επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων διάβρωσης
Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος οφειλοµένων στην διάβρωση του
οπλισµού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέµατος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσµα την διόγκωση
του οπλισµού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέµατος.
Εφαρµογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, µε
χρήση προϊόντων που φέρουν σήµανση CE, χηµικώς συµβατών µεταξύ τους, εγκεκριµένων από την Υπηρεσία, µετά από
τεκµηριωµένη µε τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

•

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναµεµιγµένων ινοπλισµένων επισκευαστικών
κονιαµάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρµογή µε το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων
διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισµένες
συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήµανση CE

•

η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεµβάσεων

•

η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης µε χρήση εργαλείων πεπιεσµένου αέρα,
ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, µέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωµένου οπλισµού.

•

ο επιµελής καθαρισµός των ράβδων του οπλισµού µε συρµατόβουρτσα

•

η εφαρµογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισµού µε ρολλό ή πινέλο

•

η παρασκευή και εφαρµογή του επισκευαστικού κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή για την
αποκατάσταση της διατοµής του στοιχείου σκυροδέµατος στην αρχική της

•

η τελική εξοµάλυνση της επιφανείας µετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάµατος και η εφαρµογή
προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, µε ρολλόή πινέλλο.
Στις εργασίες καθαρισµού της επιφανείας επέµβασης δεν περιλαµβάνεται τυχόν απαιτούµενη υδροβολή, η οποία
πληρώνεται ιδιάιτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Επιµέτρηση µε βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της επέµβασης που
προβλέπεται από την µελέτη (ορθογωνισµένη επιφάνεια).
Επισηµαίνεται ότι η επιφάνεια των επεµβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούµενη έκταση, µετά από έγκριση της
Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισµού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισµού έχει προχωρήσει πέραν της
αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.
Επισηµαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογήσε εκτεταµένες βλάβες κατασκευών από σκυρόδεµα
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): πενήντα τρία και εξήντα
(Αριθµητικά): 53,60
Α.Τ.9

77.15

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο,
αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού,
µε αντοχή στα αλκάλια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ένα και εβδοµήντα
(Αριθµητικά): 1,70
Α.Τ.10

77.10

Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, σε δύο ή περισσότερες
στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και
εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τρία και ενενήντα
(Αριθµητικά): 3,90
Α.Τ.11

77.17

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί
επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".
Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος,
τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο
και ψιλοστοκάρισµα. Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή πρώτης
στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε µορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό
σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού
σπατουλαρίσµατος, τελικό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
77.17.02

ΕΥΡΩ

Ξυλίνων επιφανειών

(Ολογράφως): δύο και ογδόντα
(Αριθµητικά): 2,80
Α.Τ.12

77.54

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,
βάσεως νερού η διαλύτου
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): έξι και εβδοµήντα
(Αριθµητικά): 6,70

Α.Τ.13

77.91

Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή στρώση ελαιοχρώµατος
Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών, µε διπλή στρώση ελαιοχρώµατος, µε την
απαιτούµενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωµάτων (υλικά, ικριώµατα
και εργασία).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): πέντε
(Αριθµητικά): 5,00
Α.Τ.14

79.09

Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο
Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02
"Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικές µεµβράνες". Περιλαµβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και
οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): επτά και ενενήντα
(Αριθµητικά): 7,90

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τµ. Μνηµείων
& Παραδοσιακών κτιρίων

ΜΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

/

/2017

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αρχιτ/κου & Λ.Τ.Ε

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ&Λ.Τ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΠΑΡΑ∆. ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:( 24.730,52 € µε Φ.Π.Α.)

/Α

1

2

ΕΡΓΑΣΙΑ : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ»
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΣΑΤΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (24.730,52€ µε Φ.Π.Α.)
Κ.Α. 15.6261.15 του έτους 2017

Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου

Κ.Α 15.6261.15 του έτους 2017
Μονά
δα

Τιµή
Μονάδ
ας

Ποσότητ
α

ton

13,50

3,50

47,25

10.07.01

ton.k
m

0,35

140,00

49,00

A/Α

Κωδικός
άρθρου

1

10.01

Μερική
∆απαν
η

ΟΜΑ∆Α Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου
Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια
Μεταφορές µε αυτοκίνητο

10.01.01
2

δια µέσου οδών καλής βατότητας

10.07

3

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

3

22.50ΣΧ

m2

3,00

150,00

450,00

4

Αποξήλωση ξυλίνων κουφωµάτων

4

22.45

m2

16,80

10,00

168,00

5

Ολική
∆απάν
η

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΟΜΑ∆Α Β : ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ-ΜΑΡΜΑΡΙΚΑΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Επενδύσεις δαπέδων µε συνθετική ξυλεία
Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm

5

52.81

m2

52.81.01

m2

39,00

150,
00

5.850,00

714,25

6

7

8

Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε
ηλεκτροστατική βαφή

6

Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο
βάρους 12 - 24 kg/m2
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο

65.01.02
ΣΧ

m2

200,00

10,0
0

2.000,00

75.21.04

m2

73,00

2,00

146,00

8

Υ∆Ρ10.
19

m2

53,60

15,0
0

804,00

7

Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω
των 20 cm
Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από
οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλοµένων στη διάβρωση
του οπλισµού µε χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων
και αναστολέων διάβρωσης

65.01ΣΧ

75.21

9

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για
χρωµατισµούς

9

77.15

m2

1,70

1.30
0,00

2.210,00

10

Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή
τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιµεντόχρωµα

10

77.10

m2

3,90

1.30
0,00

5.070,00

11

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών

11

77.17
77.17.02

m2

2,80

50,0
0

140,00

Ξυλίνων επιφανειών

12

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε
χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού ή διαλυτού

12

77.54

m2

6,70

310,
00

2.077,00

13

Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε
διπλή στρώση ελαιοχρώµατος

13

77.91

m2

5,00

160,
00

800,00

14

Επίστρωση µε απλό ασφαλτόπανο

14

79.09

m2

7,90

16,8
0

132,72

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

19.229,
72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α

19.943,
97

ΦΠΑ 24%

4.786,5
5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

24.730,52€

Η
ΠΡΟΙ

ΣΤ/Η
ΜΝΗ
ΜΕΙΩ
Ν ΚΑΙ
ΠΑΡΑ
∆ΟΣΙ
ΑΚΩ
Ν
ΚΤΗΡ
ΙΩΝ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ.ΚΥ
ΡΙΤΣ
Η
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ.
Ο ∆ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ &
ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η
ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ

& ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΡΓΩΝ
ΘΕΩΡΗΘΗ
ΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Θ.ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)
(Π.∆. 305/96 ΑΡΘΡΟ 3 παρ. 3-10)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο θέατρο»

ΘΕΣΗ : ∆ήµος Πειραιά
Α.

ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόκειται για εργασίες που έχουν στόχο την συντήρηση του Βεάκειου Θεάτρου και κυρίως της σκηνής
του και των κερκίδων του. Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
- Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων της σκηνής του Θεάτρου.
- Αποξήλωση δύο ξύλινων κουφωµάτων(είσοδοι στα καµαρίνια).
- Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου, µε τα χέρια
- Μεταφορές των υλικών µε αυτοκίνητο
- Επένδυση δαπέδου σκηνής µε κόντρα πλακέ θαλάσσης
- Επίστρωση µε µάρµαρο σε τµήµα της σκηνής όπου απαιτείται
- Σπατουλάρισµα ξύλινων επιφανειών
- Ελαιοχρωµατισµός όλης της επιφάνειας της σκηνής
- Αποκατάσταση τοπικών βλαβών των κερκίδων
- Υδροχρωµατισµών όλων των κερκίδων µετά από κατάλληλη προετοιµασία αυτών(τρίψιµο
παλαιών χρωµάτων, αστάρωµα)
- Τοποθέτηση δύο κουφωµάτων(είσοδοι καµαρινιών)
- Μόνωση µε ασφαλτόπανο του δώµατος του µικρού κλειστού χώρου πάνω από τις κερκίδες
- Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή στρώση ελαιοχρώµατος

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόκειται για εργασίες συντήρησης του Βεάκειου Θεάτρου και κυρίως της σκηνής του και των
κερκίδων του.
Η κατασκευή όλων των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας.

3. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ.Α.Υ.
Τα προσόντα των συντονιστών κατά την εκπόνηση της µελέτης που αφορούν τις εργασίες είναι
αυτά που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις παρέχουν το δικαίωµα υπογραφής της
συγκεκριµένης µελέτης.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Εργασίες καθαιρέσων και αποξηλώσεων
• Επένδυση δαπέδου σκηνής µε κόντρα πλακέ θαλάσσης
• Χρωµατισµοί κερκίδων, τοίχων και ξύλινων επιφανειών
• Μαρµαρικές εργασίες στη σκηνή του θεάτρου
• Τοποθέτηση κουφωµάτων
• Μονώσεις

Β.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Κίνδυνος πτώσης των εργαζοµένων από ύψος, εργασία σε πέρατα πλακών, ανοίγµατα, κίνδυνος
από πτώση υλικών και αντικειµένων.
Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ .
1. Λήψη µέτρων ατοµικής προστασίας όπως ζώνες ασφαλείας, κράνη και οποιαδήποτε άλλα µέτρα
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

∆. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
∆εν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων.
2. Κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών εντός του εργοταξίου.
∆εν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ:

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΠΑΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ –Λ.Τ.Ε.

Θ.ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)
(Π.∆. 305/96 ΑΡΘΡΟ 3 παρ.3 – 11)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:«Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο»

ΘΕΣΗ : ∆ήµος Πειραιά

Α.

ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόκειται για εργασίες που έχουν στόχο την συντήρηση του Βεάκειου Θεάτρου και κυρίως της
σκηνής του και τις κερκίδες του. Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
- Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων της σκηνής του Θεάτρου.
- Αποξήλωση δύο ξύλινων κουφωµάτων(είσοδοι στα καµαρίνια).
- Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου, µε τα χέρια
- Μεταφορές των υλικών µε αυτοκίνητο
- Επένδυση δαπέδου σκηνής µε κόντρα πλακέ θαλάσσης
- Επίστρωση µε µάρµαρο σε τµήµα της σκηνής όπου απαιτείται
- Σπατουλάρισµα ξύλινων επιφανειών
- Ελαιοχρωµατισµός όλης της επιφάνειας της σκηνής
- Αποκατάσταση τοπικών βλαβών των κερκίδων
- Υδροχρωµατισµών όλων των κερκίδων µετά από κατάλληλη προετοιµασία αυτών(τρίψιµο
παλαιών χρωµάτων, αστάρωµα)
- Τοποθέτηση δύο κουφωµάτων(είσοδοι καµαρινιών)
- Μόνωση µε ασφαλτόπανο του δώµατος του µικρού κλειστού χώρου πάνω από τις κερκίδες
- Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή στρώση ελαιοχρώµατος
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόκειται για εργασίες συντήρησης του Βεάκειου Θεάτρου και κυρίως της σκηνής του και των
κερκίδων του. Η κατασκευή όλων των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της
Υπηρεσίας
3. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Φ.Α.Υ.
Τα προσόντα των συντονιστών κατά την εκπόνηση της µελέτης που αφορούν τις εργασίες είναι
αυτά που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις παρέχουν το δικαίωµα υπογραφής της
συγκεκριµένης µελέτης.
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η πραγµατοποίηση των εργασιών µπορεί να αναλυθεί στις κάτωθι φάσεις:
• Εργασίες καθαιρέσων και αποξηλώσεων
• Επένδυση δαπέδου σκηνής µε κόντρα πλακέ θαλάσσης
• Χρωµατισµοί κερκίδων, τοίχων και ξύλινων επιφανειών
• Μαρµαρικές εργασίες στη σκηνή του θεάτρου
• Τοποθέτηση κουφωµάτων
• Μονώσεις
2. ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. µε τη µορφή παραρτήµατος, µετά την
ολοκλήρωση της εκτέλεσής του.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ:
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ&Λ.Τ.Ε.
& ΠΑΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Θ.ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
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